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  072-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:27. (  الصوفية عن الجماعي الذكر بدعية عن السابق الشريط تتمة - 1

  ) 00:01:51(  ؟.الصوفية ھم ومن التصوف ماھو - 2

  ) 00:07:35) (  الدين علوم إحياء(  لـ الشيخ تحقيق وسبب ، المحاسبي الحارث مع أحمد ا0مام قصة - 3

  ) 00:14:31. (  بمذھب التدين على الشيخ وتكلم ، الوھابية تسمية حول تنبيه ؟ السنة إلى أقرب الوھابية ھل - 4

  ) 00:29:49. (  والصالحين اDولياء في الغلو - 5

  ) 00:33:55(  والصفات واDسماء والربوبية اDلوھية توحيد بيان - 6

  ) 00:43:05(  ؟ هللا بغير الحلف يجوز ھل - 7

 ) 01:00:14(  ؟" . ومحمداه"  شعارھم في الصحابة قول صح إن الحديث نفھم كيف - 8

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

 ))َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َويـَتَـَفكُروَن ِفي َخْلِق السَماَواِت َواَألْرِض (( : اآلية هلا تتمة: وشيء آخر وأهم :الشيخ 
ت هذا الذكر كان على وجه مشروع كما ذكرنا، فهم عمرهم ما بيفكروا، فكرهم فقط منَصّب على ذكرِهم، ولي

َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َويـَتَـَفكُروَن ِفي َخْلِق (( أعرضوا عن العمل باآلية من أوهلا إىل آخرها ألن من متامها  - يعىن  - 
كان إذا قام من الليل رفع   لذلك جاء يف صحيح مسلم أن النيب َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم ))السَماَواِت َواَألْرِض 

ِإن ِفي َخْلِق السَمَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللْيِل ((  -هذا من السنة  -رأسه إىل السماء وقرأ هذه اآلية 
يـَتَـَفكُروَن ِفي َخْلِق الِذيَن يَْذُكُروَن اللَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم وَ * َوالنـَهاِر آلَيَاٍت ُألوِلي األَْلَباِب 

  )) ...السَماَواِت 
  "كلوا مثل البهائم وارقصوا يل *** القرآن قال لكم إهلي  ..." 

  نعم.. ممممم، ال إله إال أنت، 
ما معىن الصوفية لرجل  ...الشيخ عبد القادر اجليالين متمسك بالكتاب والسنة فما معىن صوفيته  ... :السائل 



هل ممكن أن يكون سلفي  ...نة، ما هي الصوفية لرجل متسك بالكتاب والسنة ؟ و متمسك بالكتاب والس
  صويف ؟ 
 -بس هنا غري صادقني  -على حسب تفسري الصوفية، نعم، َلما جتادل صوفية آخر الزمان بيقولوا  :الشيخ 
لسلوك الذى جاء به يا أخي شو بتنكروا علينا ؟ الصوفية هو األخالق اليت جاء ا اإلسالم ، وا: بيقولوا 

إذا فسْرمت الصوفية ذا املعىن فمعىن ذلك أنكم على الكتاب والسنة، لكن أنتم ال تقفون : اإلسالم ، حنن نقول
أو  - كما ذكرت آنًفا   - عند الكتاب والسنة، بل تزيدون على ذلك أشياء سواء من حيث املبالغة يف الزهد 

  ذلك، والرتَهب واإلعراض عن نَِعم الدنيا والتمتع ا االحنراف يف السلوك يف الذكر مثًال وحنو
  يعىن بيهتموا بالباطن شوية  ... :السائل 
ال الصوفية ليس هلا داللة  ...معليش، إذا كانوا يف حدود الشرع فنحن نرحب ذه الصوفية، لكن  :الشيخ 

ة دخيلة يف اإلسالم لفظًا على كلمة صوفي: حمددة النطاق حبيث أا ترفع اخلالف، وعلى العكس حنن نقول
بيعطي هلذا اللفظ معىن، وال جتدهم يتفقون على معًىن واحد  ...معليش لفظًا على األقل، املعىن كّل  ...األقل، 

حىت نقول هذا املعىن يطابق الكتاب والسنة، فإًذا إذا كان هذا املعىن هو املقصود بالصوفية فأهًال وسهًال، لكن ال 
دى القوم إطالقًا، فيه عندك مثًال كتاب حقائق عن الصوفية البن بلدنا هذا، حقائق عن يوجد هذا بني أي

الصوفية بيجيب أشياء سخافات وخرافات منها أن الصحابة كانوا إذا ذكروا اهللا ماُلوا يف ذكرِهم كما متيل 
  .األشجار، هذا حديث صويف وكفاك، ماله أصل يف كتب السنة إطالقًا 

  . ... :السائل 
كّل من رواه إمنا هو صويف أيًضا مع كونه من أهل احلديث   - يأتيك اجلواب لو صربتَ - كّل من رواه   :لشيخ ا

يعىن يروى احلديث، وهو أبو نعيم األصبهاين يف كتابه حلية األولياء، جتد هذا األثر يف هذا الكتاب بسند ال تقوم 
الغاية تربر الوسيلة، هو يريد أن يدعم ما هو فيه : ميةبه حجة، فهذا يأيت ذا األثر يف كتابه على قاعدة ال إسال

ولو أن يتعلق ولو خبيوط العنكبوت أو خبيوط القمر، فهو ألف هذا الكتاب ليْثِبت للناس أنه على السنة، تُرى من 
: الأنا صويف أو ق: يأخذ باألحاديث اليت ال تصح إطالقًا ولو على قول، ال يكون من أهل السنة سواٌء كان قال

وإمنا العربة باملسميات، ومادام أنه لفظة  - هنا بقى احلقيقة  -أنا حنبلي، العربة ليس باألمساء، : أنا حنفي أو قال
، أنت أيها املنتمي إىل التصوف )دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ( التصوف صارت تُفسر بعدة تفاسري فحينِئٍذ 
مى هذا املعىن السامل الذى جاء به الشرع بالتصوف وأنت تعرف أن باملعىن السامل، ما الذي حيمُلك على أن تسَ 

دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ( : هذا االسم له معاين غري هذه املعاين اليت أنت تدندن حوهلا؟ فأقل ما يقال هنا



سكهم لكن الواقع أن الذين يُعَرفون عند الناس بأم من الصوفيني بال شك أم ال يستوون يف مدى مت )
بالتصوف ونوعية هذا التصوف، هل هو املنحرف يف العقيدة؟ أم منحرف يف السلوك؟ أم منحرف يف الغلو يف 

  .الزهد؟ وهذا االحنراف يف السلوك شو مداه؟ هل هو كثري أم قليل؟ أشياء 
  ؟ ...يفهم شو هي  ... :السائل 
  ما يف مانع ما يف مانع هذا معروف لكن هل قرأت قصة  :الشيخ 

  املراقبة واملقامات اللي بيحكوا فيها ... :لسائل ا
صحيح صحيح، لكن أخي اللي بدو يقرأ كتب احلارث احملاسيب بل كتب الغزايل بدو يكون فقيًها حىت  :الشيخ 

  ما تزِل به القدم، هل قرأت قصة اإلمام أمحد مع احلارث احملاسيب؟
  . ... :السائل 
والسنة احلارث أم اإلمام إمام السنة؟ إمام السنة مسع درس وعظ احلارث  طيب، تُرى من أعلم بالكتاب :الشيخ 

كان له تلميذ اإلمام   -يف التعبري السوري باليوك يعىن مكان توضع فيه الثياب وله ستارة  - احملاسيب وهو خمّبا 
ارث أريد أن أمسع، أخربين يف يوم ميعاد جميء احل: أمحد بلغه أنه حيضر جمالس احلارث احملاسيب ووْعظُه فقال له

فأخربه، حطه يف مكان ال يشعر به أحد، واحلارث بدأ يف الوعظ واإلرشاد، من شدة وعظة وتأثريه يف القلوب 
أنا ما مسعت كالًما يؤثر يف القلوب كهذا الكالم، مع : تأثر اإلمام أمحد وبعد ما انصرف اجلماعة خرج هو قال له

  ذلك أنصحك أال جتلس معهم شو السبب؟
  .ألنه تكلم يف علم الكالم :السائل 
ما أعتقد؛ هو احلارث احملاسيب صويف وليس من علماء الكالم، املهم سواٌء كان هذا أو هذا هل أنت يف  :الشيخ 

شك أنه احلارث احملاسيب كان واعظًا وكان يؤثر؟ هو هذا، فسواء تكلم يف علم الكالم أو يف التصوف املهم أنه 
لق اللي بدو يقرأ للحارث احملاسيب بدو يكون متمكن يف العلم الصحيح املستَقى من الكتاب هذا فيه مزَلق بل مزا

أنا أول ما بدأت العلم بكتاب الغزايل إحياء : والسنة، أنا أحدثك عن نفسي قصيت طويلة لكن نقدم اخلالصة
يف كتابه وجاء احلافظ زين الدين  علوم الدين، لكن ليس من أجل كتابه، وإمنا من أجل األحاديث اليت أوردها هو

وميكن كان عمري يومِئٍذ سطّعش  - العراقي من بعده وخرَجها وميـَز صحيحها من ضعيفها، فأنا َلما علمت 
احلال  ...سبعطش سنة، َلما علمت أنه فيه كتاب خيرّج أحاديث اإلحياء نزلت إىل السوق مثل انون مثل اللي 

حىت وجدته، وأنا سين صغري ووالدي َمِعيل وفقري ما يف عندنا طاقة نشرتى هذا الكتاب  وين هذا الكتاب؟: أسأل
بطريقة مالنا فيها اآلن، لكن  - أي كتاب التخريج مش اإلحياء  - فاستأجرته أجرة، املهم بدأت أنسخ الكتاب 



، احلديث حتت شو عالقة هذا احلديث شو البحث فيه؟ اطّلع فوق بقى: شو بيصري معي، جييب حديث مثًال 
وكالم الغزايل فوق، تشوفىن رحت مع الغزايل وقرأت صحيفة صحيفتني، مثًال عجائب القلب فصل، كتاب من  

كتبه، كتاب الرياء، كتاب العجب إىل آخره، احلقيقة أنا انتفعت منه، من ها الناحية هذه، لكن غريى تضرر به 
: ول كتاب يف كتابه يف اإلحياء امسه كتاب العقائد يقول فيه شو السبب؟ ألنه صار يقول مثًال مبا يقول هو يف أ

  .))الَ يَُكلُف الّلُه نـَْفساً ِإال ُوْسَعَها (( : كيف هذا وربنا يقول   "هللا تكليف العباد مبا ال يطيقون " 
  يعين له لكن مل يفعل :السائل 
ال : ا أنت متأثر، كيف كلف وهو يقولهاي واحدة أنا بتكفيين منك، هاي بيكفيين منك، معناه! ها :الشيخ 

  لعّلي أنا ما فهمت عليك؟  ))َال يَُكلُف الّلُه نـَْفساً (( يكلف كيف نقول؟ 
  .ال يكلف أبًدا: ال نافية للجنس يعىن: نعم  :السائل 
ذا كيف ه  - وأظن قرأت هذا - هللا تعذيب الطائع وإثابة العاصي : فيه أشياء أكرت من هيك هم يقولون :الشيخ 

تعذيب الطائع، إذا شرحنا هذا  ))ما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن * َأفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن (( : ؟ وربنا يقول
جيوز على اهللا أن يأخذ حممًدا عليه السالم يوم القيام حيطه يف أسفل سافلني، ويأخذ إبليس الرجيم : الكالم يعىن

  .جيوز على اهللا، هذا كالمهم، هذا من كالم علم الكالم ويضعه يف املقام احملمود،
  بل رمبا األشاعرة :السائل 
  !نعم األشاعرة بس خليها مستورة ما هو أحسن؟ :الشيخ 
أنا سامع التعبري أنه ال صوفية يف اإلسالم،  ...أستاذ إذا مسحت سيدنا الشيخ بالنسبة للصوفية  ... :السائل 

لصوفية وكذا عن الديانة اليهودية وقول عن الرهبنة يف املسيحية، بدى أسأل مدى وطبًعا فيه قول قرأته أنه ا
حكمكم على الوهابية اللي حترم الصوفية واألولياء واملزارات وها الشغالت هاي، وتأخذ بالسنة كما يعين نقرأ 

  عنها يف السنة الصحيحة، هل هي أقرب شيء إىل السنة الصحيحة؟
  قبل ما أجاوبك أنه األولياء، بينكروا األولياء يعين؟ بس بفهم منك كلمة :الشيخ 
  ...مش ينكروا، هم ال يعتقدوا  ... :السائل 

  . ...واهللا هي حلىت ما أفهم أنا أو غريي  ...من زيارة  ...: سائل آخر 
 ومش ال يؤمنوا بزيارة األولياء يعىن مثل ما يف مصر السيد البدوي والسيدة زينب والسيد احلسني: سائل آخر 

عارف ايه هاي الزيارات والتربك فيها ما بيؤمنوا فيها، أو حيرموها حىت، ولكن ميشوا على السنة اللي بيفهموها بأنه 
  واحلج الشغالت الرئيسية يف اإلسالم، طبًعا الصوفية ما بيعرتفوا فيها هل هي أقرب شيء إىل ...الصالة والصيام 



حنن : فيه ناس بيقولوا عن أنفسهم: أين ألفت نظرك ونظر اإلخوانبال شك أنا بريد قبل ما أجاوبك  :الشيخ 
صوفيون، لكن ال يوجد ناس يقولون عن أنفسهم حنن وهابيون، وحينئذ ال ينبغي حنن أن ننبز ناًسا من الناس 

 أنت شيوعي ما بينكر،: إذا قلت للشيوعي ...للشيعي أنت شيعي، بيقول لك : بلقٍب هم ال يتبَـنـْونه، إذا قلت
أنا وهايب، : نعم أنا صويف، لكن ال يوجد على وجه األرض من يقول: أنت صويف بيقول لك: إذا قلت للصويف

الناس اللي : هذه حقيقة تْأرخيية جيب أن نكون منها على بينة، بعد ذلك أجيب عن سؤالك بعد هذا التنبيه
ولون عنهم ما ال يعتقدون، مثًال أنت آنفا وهابية، هؤالء يق -من ال يعرفون حقيقة أولئك الناس  - بيقولوا عنهم 

نقَلت بأم ينكرون زيارة األولياء، ما ينكرون زيارة األولياء، ما ينكرون زيارة املؤمنني كافًة، لكن ينكرون ما يقع 
أنت قد تكون ناقًال، وناقل الكافر  -وال مؤاخذة  -من بعض اجلهلة عند زيارة القبور، واحلقيقة أنه هذا خطأ 

أنه هدول  -قرأناه يف عديد من الرسائل  - س بكافر، وناقل اخلطأ ليس مبخطئ، لكن هذا اخلطأ مسطور يعين لي
اللي بيقولوا الناس عنهم وهابية بينكروا زيارة القبور، لعلكم مجيًعا تعرفون أنه هؤالء الناس الذين ال يقولون عن 

هم وهابية، هم ال يعود تارخيهم إىل أكثر من ميتني سنة أنفسهم حنن وهابيون، وإمنا الناس هم الذين يقولون عن
ألنه أتباع حممد بن عبد الوهاب، هذا الذى يقوله حممد بن عبد الوهاب ومجاعته إىل اليوم معروفني بالنجديني أو 

وباملعىن  السعوديني هؤالء ُوِجُدوا بعد ابن تيمية بنحو يف تقريبا أربعمية سنة مخسمية سنة، فابن تيمية يقول بقوهلم
األَدّق هم يقولون بقول ابن تيمية، فهل ابن تيمية وهايب وهو وجد قبل حممد بن عبد الوهاب بتالت أربع قرون؟ 

  .طبًعا ال
الوهابية عندهم لكن تعاليمه مشيت حلد اآلن على  ...هو أساس هو مؤسس املذهب عندهم، هم ما  :السائل 

  .نه هي السنة الصحيحةأساس أا هي السنة الصحيحة بعتقدوا هيك أ
  صحيح لكنا بنعرف لكن :الشيخ 
  .أما هي التسمية مش واردة التسمية وهو فعًال كما تفضلت مأخوذ عن بن تيمية :السائل 
بنساير الناس يف االسم،  ...حنن  -أي أنا بعتقد أّن الوهابية خيتلفون عن سائر املسلمني يف شيء  ... :الشيخ 

  :  لمة؛ ألن احلقيقة يقول قائلهمأما حنن ما نعتقد هذه الك
باً "  ـابـي * * * إن كـان تـابـع أمحـٍد متـوه بـأننـي وه فـأنـا املقـر"  

  :هذا على ِوزان ما روى عن اإلمام الشافعي حني قال
  "بأين رافضي  ...فأنا ايش؟ فأنا *** إن كان رِفضاً حب آل حممد " 

  فأنا املقر :السائل 



  م شاعر يصحح لنا الوزن هذاما فيك :الشيخ 
  "فليشهد الثقالن أين رافضي *** إن كان رِفضاً حب آل حممد  "

  : فهو اقتبس منه فقال
باً "  ـابـي * * * إن كـان تـابـُع أمحـٍد ُمتـَوه بـأننـي وه فـأنـا املقـر"  

أصول التمذهب، كما أنه غالب اجلماعة النجديني هدول هاللي بيقولوا عنه وهابية يلتقون مع املسلمني يف 
املسلمني اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، النجدين هدول حنابلة، فهم كسائر املسلمني متاًما يف 

ال ( التمذهب، خيتلفون عن سائر املسلمني يف ناحية هامة جدا وهى فهٌم التوحيد فهًما صحيًحا، فهٌم لكلمة 
ِإن (( : نجًيا لقائله من اخللود يف النار يوم اهللا؛ ألنه قد جاء يف القرآن الكرمي كما نعلم مجيًعافهًما م )إله إال اهللا 

اليوم أكثر املسلمني ال يعرفون  )أن ُيشَرك به (  ))اللَه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء 
ا، )ال إله إال اهللا ( قيدة أنواع الشرك اليت ختُِل بع خبالف النجديني فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جد ،

األطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرف من الكرباء منا، فهم احلقيقة يف مسألة التوحيد 
التوحيد خنتلف عنهم يف قدوة للناس مجيًعا، لكن من الناحية املذهبية هم مذهبيون، حنن نلتقى معهم يف 

التمذهب، فنحن ال نرى أنه جيوز للمسلم أن يتَدين وأن يتَقرب اىل اهللا بالتمسك مبذهب إمام من أئمة 
ال أرى : أنا ال أقول - وأنا ال أقول التقليد فأرجو االنتباه  -أن هذا التَدين : األول: املسلمني؛ لسببني اثنني

ال نرى التدين بالتقليد،  - وأكرر ما أقول  - نًا ضرورة لكبار العلماء، لكين أقول التقليد، بل أرى التقليد أحيا
أن ينشأ اإلنسان ما يعرف ِمن دينه إال مذهبه، ومذهبه وش هو؟ مذهب أبوه، ال فرق إن كان سنـيا أو : أي

ن اهللا عز وجل ذم املشركني على شيِعيا أو زيديا أو قاديانيا أو أو إىل آخره، هذا التدين بالتقليد ال نراه؛ أل
تقليدهم آلبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه اهللا تبارك وتعاىل إن كان عالـًما أن يأخذ من الكتاب 

والسنة، وإن كان غري عامل أن يستفيد من العلماء مجيًعا وليس من عامل واحد، أنا حنفي، حىت لعله من املعروف 
بيعيشه، حىت اخلاصة من املشايخ، يأيت العامي بيسأل أحد املشايخ عن مسألة  ... لديكم أنه هذا اجلو مش

حنفي، بيفتيه على املذهب احلنفي، شافعي بيفتيه على املذهب الشافعي، : أنت شو مذهبك؟ يقول له: بيقولوا
بيعرف  هذا إن كان دارس املذاهب، وإال بيفتيه على مذهبه بدون ما يقول له أنت شو مذهبك؛ ألنه ما

املذاهب، بينما واجب العامل أنه يفتيه مبا قال اهللا وقال رسول اهللا، فهنا يف حبث وحبوث طويلة أنه طيب األئمة 
من أين أخدوا؟ صحيح أخدوا ِمن كتاب اهللا من حديث رسول اهللا، ولكن هل كل إمام وكل ما أخَذه هذا اإلمام 

  .وتناقضت األحكام الشرعية من الكتاب والسنة صواب؟ إًذا تعددت الصوابات



: واحد جاء ملس يد امرأة انتقض وضوئه وال ال؟ يف املسألة قوالن بل ثالثة أقوال: ولعله املثال املعروف اليوم
انتقض، وما انتقض، انتقض إن كان بشهوة وما انتقض إذا كان بغري شهوة، يف قول تالت إن كان، آا ذاك يف 

بس إن كان ملس بشهوة نقض وإال فال، والقول الثاين ما ينقض مطلًقا، أما قولني  ...خروج الدم، هوين يف 
ال : ينقض مطلًقا سواٌء كان كثريًا أو قليًال وهذا مذهب احلنفية، مذهب الشافعي: خروج الدم فيه تالت أقوال

مل ينقض، هذه أقوال إن كان كثريًا نقض وإن كان قليًال : ينقض مطلًقا سواء كان قليًال أو كثريًا، مذهب احلنابلة
أئمة بال شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كل حال، لكن هل هذه األقوال التالتة املتناقضة ممكن أن 

َوَلْو َكاَن ِمْن (( : تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل؛ ألن اهللا عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعاىل بقوله
فوجود االختالف الكثري يف املسألة الواحدة دليل أنه هذا االختالف  ))يِه اْخِتالفًا َكِثيًرا ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا فِ 

ليس من اهللا عز وجل إًذا من أين هذا االختالف؟ اجتهاد من أئمة، فمن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ له 
يكون املذهب التاين يف مسألٍة ما أجر واحد، لذلك حنن ما نرى أنه االنسان يتَدين بتقليد مذهب؛ ألنه بيجوز 

أصح من املذهب اللي هو عاش عليه، فجماعة النجديني هؤالء الذين يقال عنهم وهابيني هم يف العقيدة ال 
يؤخذ عليهم شيء أبًدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر املسلمني، إال طبًعا أفراد كما هو يف كل املذاهب، 

ضوء الكتاب والسنة، ويفتون مبا يعلمون من الكتاب والسنة، فهؤالء قلة هنا علماء فحول يدرسون الشريعة على 
الشعب النجدي حنبلي، والشعب ال مثًال  - مبعىن أصح لغًة  -وهناك ويف كل البالد، لكن كأمة، أو كشعب 

 تركي حنفي، والشعب املغريب مالكي، والشعب السوري واألردين واملصري حنفي وشافعي يعين هيك وهيك إىل
آخره، لكن هدول اجلماعة النجديني يـُتَـَقول عليهم كثريًا بسبب أنه عقيدم يف الواقع على الكتاب والسنة، 

وبيخالفوا العلماء املسلمني آنيا يف كثري من املسائل منها ما سبق ذكره آنًفا عرًضا، فهم ال يأخذون بأن اهللا عز 
القرآن الكرمي، ال يقولون جيوز على اهللا أنه يعذب الطائع ويثيب وجّل يكلف عباده ما ال يطيقون ألنه هذا نص 

  العاصي مع أن هذا يقولُه كثري من علماء الكالم، ما أدرى إذا كنت أجبتك عن سؤالك؟
  . ...األولياء  ... :السائل 
صر كما أنت عفًوا، بقى كلمة حول األولياء والصاحلني فعًال، كثري من املسلمني اليوم ليس فقط يف م :الشيخ 

أشرت، حىت يف سوريا ورمبا هنا، فيه مقامات يُدَعى أنه فيها يعين مدفون أولياء أو صاحلني، فُيقَصُدون لقصد 
قضاء احلوائج، ويتربكوا، وبريبطوا اخلرق يعقدوا اخلرق مشان الويل يتذكره عند ربه ويطلب منه احلاجة يقضي له 

إله إال اهللا؛ ألن معىن ال إله إال اهللا ال معبود حبق يف الوجود إال اهللا، املسلم ياها، هذه كلها تنايف الكلمة الطيبة ال 
حينما يأيت يزور القرب ويطلب منه املدد يطلب منه املعونة والشفاء وحنو ذلك هذه كلها شركيات ووثنيات حيارا 



ة اليت يغفل عنها املسلمون اليوم إال ِمن احلقائق العلمي. النجِديون أشد احملاربة؛ ألن كتاب اهللا قام على ذلك
القليل منهم أننا جنهل نوع الشرك الذى كان فيه املشركون الذين بُِعَث اليهم الرسول مباشرًة وقاتلوه فقاتلهم شو 

نوع شركهم؟ يتوهم الكثري أن هؤالء كانوا ينكرون وجود اهللا، هذا خطأ؛ هم كانوا يؤمنون بوجود اهللا وتبارك 
يصرحون بأن  ))َولَِئن َسأَْلتَـُهم مْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلن اللُه (( : يح القرآن يقولتعاىل؛ ألن صر 

اخلالق واحد ال شريك له، وهذه آية من آيات كثرية حتكى عنهم إميام بأن اخلالق واحد، إًذا ما هو كفرهم؟ قال 
فإًذا إن  ))تَخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لِيـَُقربُونَا ِإَلى اللِه زُْلفي َوالِذيَن ا(( : تعاىل يف اآلية األخرى

غايتهم اهللا، وحينما اختذوا اآلهلة من دون اهللا جعلوها وسيلة توصلهم وتقرم إىل اهللا تبارك وتعاىل، فمن اجلهل 
ل عليه السالم كان اخلالف بينه وبني املشركني أم كانوا ينكرون الفاحش املِقيت أن املسلمني يظنوا أن الرسو 

بس أرجوك ما  -وجود اهللا، ال أبًدا، وإمنا كانوا ينكرون ألوهية اهللا، ليس ربوبية اهللا، ال يؤمنون بالوحدانية 
  - تستعجل شوية 

م يَعرب بتوحيد العبادة وهذا توحيد الربوبية، توحيد األلوهية وبعضه: ألن التوحيد عند أهل العلم ثالثة أقسام
توفرت .. أوضح بالنسبة لعامة الناس، النوع األول توحيد الربوبية، ثاين توحيد العبادة، توحيد األمساء والصفات، 

ن بنص القرآ ))فَاْعَلْم َأنُه ال ِإَلَه ِإال اللُه (( يف عقيدة مسلم فهو موحد حقا وهو الفاهم ملعىن ال إله اال اهللا 
ما يف : الكرمي، فَمن آمن بالتوحيد االول شو هو؟ توحيد الربوبية واملعىن بتوحيد الربوبية يعىن توحيد اخلالقية، يعىن

َولَِئن َسأَْلتَـُهم مْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض (( : خالق مع اهللا، كما مسعتم آنفا نص القرآن حكاية عن املشركني
؟ ال، اخلالق واحد عندهم؛ لذلك كان من ضالهلم يف تلبيتهم حول بيت ..بيقولوا العزى ومناة الثـ ))لَيَـُقوُلن اللُه 
لبيك ال شريك لك لبيك ال شريك لك إال شريًكا متلكه وما ملك، شوف الضالل هذا، متلكه وما : رم يقولون

َوالِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدونِِه (( هللا، مَلك شو ها الشريك هذا؟ هذا شريك يف العبادة أي إم كانوا يعبدون غري ا
يصرحون بأم يعبدون هؤالء األولياء  - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  - يعرتفون  ))َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم 

يـَُقربُونَا ِإَلى اللِه َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لِ (( والصاحلني، لكن ملاذا؟ يعبدوم ألم يستحقون العبادة ِمن دون اهللا ؟ ال، 
إًذا هدويل كفروا بتوحيد العبادة القسم الثاين توحيد العبادة، ما آمنوا؛ ألنه عم يعبدوا غري اهللا، وهذا يف  ))زُْلَفى 

ا طي من الكالم، شو معىن اآلية؟ يف هن ))َوالِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم (( صريح القرآن يا أخوانا 
: يعبدونهم من دون اهللا إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون اهللا؟ قالوا -َوالِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء (( 
  . ))ما نعبدهم إال ليقربونا الى اهللا زلفى  -

ا هو توحيد العبادة توحيد إًذا شرك املشركني ليس هو جحدهم وإنكارهم توحيد الربوبية، توحيد اخلالقية، وإمن



قالواَ أَجَعَل اْآلِلَهَة ِإَلهاً َواِحًدا (( ] كذا[ ))وِإَذا ِقيَل َال ِإَلَه ِإال اللُه َيْسَتْكِبُرونَ (( : األلوهية، لذلك يف القرآن
ًة وشرًعا، ألن كثري منا إىل اليوم يفهمون اإلله مبعىن الرب، وهذا خطأ فاحش لغ. ))ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاب 

ال إله : ال رب إال اهللا مل يصبح مسلًما، وإمنا إذا قال: الكافر املشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال
ال إله إال اهللا مبفهوم ال رب إال اهللا مل يِصر مؤمًنا، يف إسالم، يف إميان، اإلسالم : إال اهللا يصبُح مسلًما، وإذا قال

ملا بيكون فيه حكم إسالمي فيه أهل ذمة،  - أن يُعاَمل معاملة الكفار  - أن يَُدان يف الدنيا  ينجي املسلم من
أهل الذمة هلم احلق أنه يعيشوا حتت راية اإلسالم وأحكام اإلسالم إىل آخره ودمائُهم حمرتمة وأمواهلم ونسائهم 

ال : ؛ ألم مشركون، فهذا املشرك إذا قالمتاًما؛ ألنه عايشني حتت نظام اإلسالم، لكن هدول يوم اهللا غري ناجني
ال إله إال اهللا صار مسلم، : ال إله إال اهللا، إذا قال: رب إال اهللا ال يصبح مسلًما له مالنا وعليه ما علينا حىت يقول

ملاذا؟ ألنه  ال إله إال اهللا مبعىن ال رب إال اهللا، مل يصبح مؤمًنا، يعىن ال ينُجو عند اهللا يوم القيامة،: لكن إذا قال
ال رب إال اهللا فهو : ما زاد على أن ضل على شركه األول؛ ألنه املشركني كانوا يؤمنون خبالق الكون، وهو يقول

مؤمن واملشركني كانوا مؤمنني بأن اهللا هو الرب اخلالق الواحد، وماذا طلب منهم رسول اهللا؟ أن يعبدوا اهللا وحده 
 وِإَذا ِقيَل َال (( : ال إله إال اهللا يستكربون بصريح القرآن: قولوا: ا يقول هلمال شريك له، وهم باعتبارهم عرب َلم

ليه؟، ألنه بدنا خنالف آبائنا وأجدادنا؟ هكذا وجدنا آبائنا على أمة، ولذلك ] كذا[ ))ِإَلَه ِإال اللُه َيْسَتْكِبُروَن 
كانوا يؤمنون بالرب   ...أجعل الرب ربا واحًدا يا اخوانا؟ بل : اما قالو ! أَجَعَل اْآلِهلََة ِإَهلاً َواِحد: قالوا متعجبني

املعبود الواحد، ما  : الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون باإلله الواحد، وأظن اآلن وضح لكم املقصود باإلله الواحد
َما نـَْعُبُدُهْم ِإال ((  :كانوا يؤمنون باملعبود الواحد، كانوا يعبدون مع اهللا آهلًة أخرى ويصرحون بقوهلم السابق الذكر

، فإًذا توحيد الربوبية وحده ال يكفي وال ينجي؛ ألن املشركني كانوا يؤمنون ذا ))لِيـَُقربُونَا ِإَلى اللِه زُْلفي 
التوحيد، وإمنا كان كفُرهم بتوحيد العبادة أو توحيد األلوهية وهو شيء واحد، أما توحيد األمساء والصفات فهذا 

اللي ما درسوا التوحيد تلك  -العرب؛ ألنه هم كانوا يعيشون يف اجلاهلية، كثري من املسلمني اليوم أبعد عن 
أي ال رب إال اهللا، هذا تفسري قاصر . ال إله إال اهللا: يقعون يف هذه اإلشكاالت فيقولون -الدراسة الدقيقة 

ِإن اللَه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه (( : السابقة خاطئ ال ينجو به املسلم من عذاب اهللا، وال تشمله املغفرة يف اآلية
، فإًذا كما أن التوحيد ثالثة أنواع، فالشرُك أيًضا ثالثة أنواع، كل توحيد من ))َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء 

ما هو مذهب الدهريني والشيوعيني ك. توحيد الربوبية ينافيه نفي اخلالقية: هذه التوحيدات الثالث يقابُله ِشْركٌ 
توحيد العبادة يقول به كل َمن يؤمن باخلالق لكن ال يؤمن باإلسالم؛ ألنه اإلسالم هو اللي وضح هذه . وأمثاهلم

الذى يؤمن بأن اهللا رّب واحد ال خالق معه، ويؤمن بأنه ال . العقيدة، عقيدة التوحيد ذه احلقائق الثالث



وال يَعُبد معه غريه بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث هو توحيد األمساء  يستحق العبادة معه سواه،
  .والصفات
  النافع والضار؟ :السائل 
اهللا هو : هذا من الصفات طبًعا، لكن احنا جنيب أمثلة واقعية، اليوم لو أخذت أي مسلم بيقول لك :الشيخ 

  .النافع والضار، لكن 
خص ويطالبه حبّق عليه، واحلق هو يف قرارة نفسه هو ما بيجحده لكن بدو يأكله، شو رأيك مبن يأيت إليه ش

 - احلف باهللا إنه أنا مايل عليك حق، بيحلف باهللا كاذبًا، عندنا يف الشام بيقول له : يقول له صاحب احلق
ا مش مؤمن ما بيحلف، هذا شو بيدلنا؟ هذا بيدلنا أنه هذ "تعال احلف عند السلوجى " : - الواحد للتاين 

َوِإْذ تـَُقوُل لِلِذي َأنـَْعَم اللُه َعَلْيِه َوَأنـَْعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتِق (( : بتوحيد الصفات، يعىن ربنا قال
فالذي ينبغي أن ُخيَشى وُخياف  ))اللَه َوُتْخِفي ِفي نـَْفِسَك َما اللُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الناَس َواللُه َأَحق َأن َتْخَشاُه  

منه هو اهللا وحده ال شريك له، فما بالك هذا الـَمِدين الـُمْنِكر للحق الذى عليه حيلف باهللا كاذبًا وال خيافه، وإذا 
طلب منه حيلف بالسلوجي املوصوف عندنا بَبطاِح اجلمل عنده سلطة بيتصرف يف الكون، بيبطح اجلمال القوية، 

نه بيخاف أنه جيي بالليل يبطحه هو يف فرشته، هذا معناه ما َوحد اهللا يف اخلوف ِمن اهللا، ال ما بيحلف؛ أل
  ُخيَشى إال اهللا، وهذا له أمثلة وأمثلة كثرية، فلنأت اآلن باملثال الواقعي

يقبلوش حيلفوا عند النيب شعيب، ممكن حيلف مثل ما تفضلت على  ...يف عندنا النيب شعيب  ... :السائل 
  . ...عند شعيب  ...أو يعمل  ...القرآن 
  املقام يعين كتري، هذا كله إللقاء الرهبة يف صدور الناس ... :الشيخ 
  هذا من الشرك؟  :السائل 
بارك اهللا فيك، هذا مش شرك يف الربوبية أيوة وال شرك يف العبادة إمنا  ...هذا من الشرك بال شك، بس  :الشيخ 

شرك الصفات ومصيبة أخرى التربك : يب لك اآلن مثال مزدوج الضالل فيه، أوًال هو شرك يف الصفات، بدنا جن
 "الربدة " ذا الشرك، أظن أنكم مجيًعا تسمعون باإلمام الُبوِصريي الذى له قصيدة يف مدح الرسول عليه السالم  

  :نعم، مما جاء يف شعره يف مدحه لنبيه عليه السالم قوله 
  "ومن علوِمك عْلَم اللوح والقلم ***نيا وَضرَا فإن ِمن جوِدك الد" 

مسعتوا هذا بال شك مو ألول مرة عم تسمعوه، هلذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثالثة وما يقابلها من أنواع 
الشركيات الثالثة، حينئذ نعرف أن هذا الكالم شرك يف الصفات، ليه؟ ألن ربنا عز وجل يف أكثر من آية يصف 



ِإال َمِن اْرَتَضى ِمن * َعاِلُم اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا (( : بأنه واحد يف العلم بالغيب، فهو يقولنفسه 
نفي متبع بايش باإلثبات هذي  ))ُقل ال يـَْعَلُم َمن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض اْلغَْيَب ِإال اللُه (( : ويقول ))رُسوٍل 

من جودك : كيف هذا بيقول  ))ال يـَْعَلُم َمن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض اْلغَْيَب ِإال اللُه (( د ايش؟ احلصر، بيفي
أول ما خلق ( : ومن علومك علم اللوح والقلم ويف احلديث الصحيح  -هاي بعدين بنعاجلها  -الدنيا وضرا 

إذا كان الرسول  )اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة : قال  ما أكتب ؟: اكتب، قال : اهللا القَلم فقال له 
ال يـَْعَلُم َمن (( : يعلم ما هو كائن إىل يوم القيامة صار شريك مع اهللا يف علمه الغيب، وحنن عم نقرأ يف القرآن

هذا بعُض علمه : بل قال لكن ما وقف صاحبنا البوصريي عند هذا، ))ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإال اللُه 
فإن جودك الدنيا : ما قال "فإن ِمن جودك الدنيا " تبعيضية عند النحويني،  )من ( عليه السالم، ألن هذه 

فإن ِمن جودك الدنيا وضرا وِمن علومك علم اللوح والقلم، هذا الشرك يف : وضرا وعلمك علم اللوح، قال
إىل مقام اإلله يف الصفة، يف العلم بالغيب، وهذا كفر بالقرآن، فما بالك وحنن  الصفات ورْفع الرسول عليه السالم

بنحط املشربية فيها ماء وبنقرأ عليها الربدة هذي وفيها مثل هذا الشرك مشان نداوى فيها مرضانا، هذا مبرض 
لك احلقيقة شرح التوحيد ولذ. املريض بزيادة، ما يشفي؛ ألن هذا طُرِح عليه روح الشرك والضالل لو كانوا يعلمون

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال ( : اللي هو مداره كله حول الكلمة الطيبة لذلك قال عليه السالم
، فهذه الكلمة )إله إال اهللا، فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهللا 

لتالتة املقابلة ملعاين تالتة أخرى، هذا الذي تشمله األحاديث املبشرة حينما تفهم فهًما صحيًحا ذه املعاين ا
ال إله : ، قال)من قال ال إله اال اهللا دخل الجنة ( : واملرغبة على القول بالكلمة الطيبة كمثل قوله عليه السالم

صحيح للعبادة واأللوهية والربوبية ال إله إال اهللا باملفهوم ال: إال اهللا مبعىن ال رب إال اهللا دخل النار مش اجلنة، قال
األول  - وإن كان دون األول  - مع منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات، وخلينا هال ندخل كمان بواقع تاين 

شرك صريح، شو رأيكم عاملنا اإلسالمي اليوم؟ حيلفون الكبري والصغري بغري اهللا عز وجل مع أّن النيب صلى اهللا 
،كم وكم من الناس هذا بيحلف براسه وهذا بيحلف )من حلف بغير اهللا فقد أشرك ( : قولعليه وسلم كان ي

و و إىل آخره هذه كله شركيات، ال يأون هلا إطالقًا ليه؟ ما يف مذكر، الناس  -وميكن ماله شوارب  - بشواربه 
يف مذكر ما يف معلم خاصة  يف غفلة يعىن أحسن منها غفلة أهل الكهف ثالمثائة سنة وازدادوا تسًعا ملاذا؟ ما

حول ما يتعلق بالتوحيد، فمثل احللف بغري اهللا هذا جيب على املسلمني ينتهوا منه، ما حيلفون إال باهللا ألنه األمر 
ألن أْحِلَف باهللا كاذبًا أحب " : شوفوا السلف كيف فهمهم قال  -كما قال عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه 

تـُرى ما معىن هذا الكالم؟ الكِذب هو كبرية من الكبائر، الكذب بصورة  "بغري اهللا صادقًا إِيل ِمن أن أحِلَف 



َألن أحِلَف باهللا كاذبًا أحب ِإَيل من أن " : عامة، لكن هو حيلف كاذبًا باهللا هذا أكرب وأكرب، مع ذلك يقول 
بيانُه يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية  اللى بيفهم التوحيد باملعىن الصح السابق  "أحلف بغري اهللا صادقًا 

كلمة صدرت من عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه؛ ألن احللف بغري اهللا صادق شرك، أما احللف باهللا كاذبًا 
 ...فهو كبرية معصية يعىن، لذلك دار األمر عنده بني أن حيلف باهللا كاذبًا وبني أن حيلف بغري اهللا صادقًا، 

من حلف ( : ا أهون عنده من أن حيلف بغري اهللا صادقًا؛ ذلك ألنه شرك وقد قال عليه السالماحللف باهللا كاذبً 
بس ما أدرى إذا كان يستعمل عندكم مثله؟ رمبا  - ، فيه من هذا النوع أيًضا أشياء كثرية )بغير اهللا فقد أشرك 

هنا، عندنا يف بالدنا بيقول للواحد  وأنا لسه ما تعودت على اللهجة األردنية -ألن البالد قريبة بعضها من بعض 
ما يل غري اهللا وأنت فيه عنكم  "ترى ما يل غري اهللا وأنت " : أحدمها عن التاين بيقوله ...بعد ما بكلفه بعمل و 

  هيك تعبري أنتم؟
  "أعتمد على اهللا وعليك "  :الطالب 
احلديث الصحيح أن النيب َصلى  آه هاي كمان موجودة عندنا، إي هذا كله من نوع الشرك، جاء يف :الشيخ 

( : ما شاء اهللا وشئت يا رسول اهللا، قال: الله َعَلْيِه َوَسلم خطب يف الصحابة يوًما فقام رجل من الصحابة فقال
ما شاء اهللا وشاء فالن : لكن أنا ما بستغرب أنه اليوم أنه نقول حننا )أجعلتنى هللا ندا؟ قل ما شاء اهللاُ وحده 

ما شاء اهللا وحده، أو كما يف الرواية األخرى بيقول ما شاء اهللا وشاء فالن ما بيقول ما شاء اهللا مث شاء  وما يقول
فالن، ألنه حنن عرب امسًا لكن أعاجم فعًال، بعد عرفنا لغتنا العربية األصيلة نسيناها، مني من عامة الناس بيفرق 

نه مث هاى بتفيد يعين مرتبة تانية، أما الواو ملطلق اجلمع، ولذلك بني  ما شاء اهللا وفالن بني ما شاء اهللا مث فالن، أ
أجعلتني هللا ندا، ( : يا رسول اهللا ما شاء اهللا وشئت، قال: أنكر الرسول عليه السالم على ذاك الرجل َلما قال له

ب يأيت إىل النيب ، يف حديث آخر عجي)قل ما شاء اهللا ثم شئت ( : يف الرواية األخرى )قل ما شاء اهللا وحده 
رأيت البارحة يف املنام بينما أنا أمشى يف طريق من ! يا رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم رجل من الصحابة يقول
يا فالن نِْعم القوم أنتم معشَر يهود لوال أنكم تشركون باهللا : طرق املدينة، لقيت رجًال من اليهود، فقلت له

ونِْعم القوم أنتم معشر املسلمني لوال أنكم تشركون : فقال يل يف املنام: حايبعزير ابن اهللا، بيقول الص: فتقولون
نعم القوم أنتم معشر : ما شاء اهللا وشاء حممد، مث تابع طريقه فلقى رجًال من النصارى فقال له: باهللا فتقولون

لقوم أنتم معشر املسلمني لوال ونعم ا: عيسى ابن اهللا، فقال له النصراين: النصارى لوال أنكم تشركون باهللا فتقولون
ال، فصِعد : هل قصصتها على أحد؟ قال: هذه رؤيا قال له. ما شاء اهللا وشاء حممد: أنكم تشركون باهللا فتقولون

لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحيي منكم، فال ( : الرسول عليه السالم املنرب ومجع الصحابة، قال



كل هذه األشياء يا أخوانا داخلة . )ما شاء اهللا وحده : شاء محمد، ولكن ليقلما شاء اهللا و : يقوَلن أحدكم
ليس يف شرك الربوبية وال هو يف شرك العبادة، وإمنا هو شرك يف الصفات ليه؟ عادًة اإلنسان الفطري حيِلف بشيء 

عنده هو اهللا حقري عنده وّال بشيء جليل؟ ال شك بشيء جليل، املفروض أنه املسلم أجّل شيء وأعظم شيء 
تبارك وتعاىل، فَلما بيعرض عن احللف به واالستعانة به إىل احللف بعبد من عباد اهللا ليكن أبوه، يكون جده، 

شيخه، أستاذه، إىل آخره معناها عظَم هذا املخلوق دون اخلالق فأشرك يف الصفة، هذي من دقائق ما يتعلق بعلم 
َأِن (( ع علماء املسلمني قاطبًة أن األنبياء والرسل أول ما بعثوا بعثوا التوحيد وأكثر الناس غافلون، لذلك ُجيمِ 

 ))َأِن اْعُبُدوا الّلَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت (( هذه آية يف القرآن تعرفوا كلكم  ))اْعُبُدوا الّلَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت 
ا أن يتعرض ربنا عز وجل ملعاجلة موض ا جدم يؤمنون، نادر جدالناس بفطر وع إثبات الرب كخالق يعىن؛ ألن

ولذلك ال جتدون أهل األرض كّلهم كاملشركني، يؤمنون خبالق لكن يشركون بقى يف نوع من الشركيات اليت ذكرنا 
ا ع ا ما عاجل موضوع إثبات كونه موجود وكونه خالق، لكن كثريًا وكثريًا جد اجل ناحية آنًفا، ولذلك القرآن نادرًا جد

الطاغوت هو كل ما يُعَبد من دون  ))َأِن اْعُبُدوا الّلَه َواْجَتِنُبواالطاُغوَت (( توحيد العبادة، كمثل اآلية السابقة 
اهللا والعبادات أنواع وأنواع كثرية، وأرى أن نكتفي اآلن؛ ألين أشعر بأنه بدأ النعاس يداعب بعض األجفان، ولذا، 

  .وبدنا نصلي
 "وا حممداه " أنه يف حرب الردة كان شعار املسلمني يف قتال مسيلمة  ...رأت يف كتاب العواصم ق :السائل 

  . ...تفسريها من ناحية الشرك ؟  "وا حممداه " فماذا كلمة 
هنا أوًال أنا ال أدري اآلن على األقل ال أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، وجيب  :الشيخ 
أن يف التاريخ اإلسالمي ما يف السرية النبوية، يعىن  - وبعدين بتم اجلواب إن شاء اهللا  - موا ذه املناسبة أن تعل

ا، فمثًال يف هناك حديث أن جملًسا كان معقوًدا فيه عبد اهللا بن عمر فتشنجت  أشياء ال تصح كثرية وكثرية جد
فراح التشنج ورجع الرجل طبيعي، هذه الرواية موجودة حممد، فذكر حممًدا : قل: رجل أحدهم، فقال له ابن عمر

يف كتب احلديث ككثري من الروايات لكن إسنادها غري صحيح، كذلك يوجد يف التاريخ أكثر من ما وجد يف 
احلديث فعًال؛ ألنه علماء احلديث مع جهودهم اجلبارة اليت ال مثل هلا يف العامل منذ خلق اهللا آدم اىل أن تقوم 

تنقية السنة وتصفيتها، أفرغوا هذه اجلهود مامل يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره يف تصفية التاريخ  الساعة يف
اإلسالمي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات والشعوبية والعروبة وحنو ذلك، ولذلك أنا مبدئيا اآلن ما 

ة إن كان صحيًحا أو ال،  مث إن صح بقدر بعطيك اجلواب إن هذا صحيح وّال ال حىت أرجع لسند هذه الرواي
ذلك فهو ال يعىن االستنجاد وطلب العون من الرسول عليه السالم، وإمنا كشعار، شعار أنه حنن آمنا بنبينا بينما  



  .كفر مسيلمة وأتباعه، هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية واهللا أعلم
  تفيد االستغاثة يعين؟ ... :السائل 
ندبة أو ما يشبه هذا واهللا نسيان : ي تكون استغاثة، بيسموها يف بعض التعابري اللغويةال، مش ضرور  :الشيخ 

  اآلن، يعىن هذا قد يكون استغاثة وقد ال يكون استغاثة
  ندبة ندبة ألا مش على أساس أنه هي :الطالب 
  .استغاثة ال حتًما ليس كذلك :الشيخ 
للجماعة الثانية بعد  ...املسجد اليوم حول هل هناك  اليوم جاء خالف يف املسجد صار خالف يف :السائل 

  األوىل؟ يعين هل يف هناك هل هناك مجاعة ثانية بعد اجلماعة األوىل؟
  !أنت مبني عليك ناويها حتييها الليلة :الشيخ 
  بعد الصالة ... :السائل 
عود حىت الفجر، ما تنغشوا أنا ما عندي مانع، بنصلي، وبعدين إذا كان عندكم نشاط، ترى أنا رجل مت :الشيخ 

  ...ّيف يعين، 
  نأذن شيخنا؟ :السائل 
  .أيوة اتفضل واستأذن من صاحب الدار :الشيخ 

  


